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Kağıthane’de 
Her Eve Bir Otopark

Her Şeyin Başı 

Sağlık

Suriyeli Göçmenlere 
Kadınlar Günü

Halk Meclisleri Devam Ediyor II. Abdülhamid Çeşmesi Çevre Seminerleri Devam Ediyor

Kağıthane Belediyesi Kent 
Konseyi’nin öncülüğünde 
Kolan Hastanesi ile or-

taklaşa düzenlenen hasta okulu 
seminerlerinin ilki Kağıthane 
Belediyesi Nikah Salonunda ger-
çekleştirildi.

Turgut YILMAZ
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Nurtepe Mahallesi’nde 1535 
metrekarelik alan üzerinde 
başlatılan ada bazlı kentsel 

dönüşüm projesinin temeli atıldı.  
97 dairelik projede, her daireye bir 
otopark yapılacak.
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Kağıthane Belediyesi, Suri-
ye’deki iç savaştan kaça-
rak Kağıthane’ye yerleşen 

Suriyeli kadınlara yönelik 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
bir çok etkinlik düzenledi.
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Kağıthane’de Sosyal Yardımlar
Devam Ediyor

Habertürk Gazetesi ve 
Andy-Ar’ın yapmış oldu-
ğu ankette Halka En Yakın 

Belediye Başkanı seçilen Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
‘’Kağıthane’de Yaşanan Değişim 
ve Dönüşüm’’ konulu panel kap-

samında Nişantaşı Üniversitesi öğ-
rencileriyle bir araya geldi. Başkan 
Fazlı Kılıç, yerel yönetimlerdeki 
çalışmalarda dikkat edilmesi ge-
reken konularla ilgili öğrencilere 
ipuçları verirken, başarısının da 
sırrını paylaştı.                                      

“Önce Güven”
Halka En Yakın Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başarısının Sırrını Açıkladı:

Kutlaması

sayfa 5



Çok kıymetli Kağıthaneli Komşularım, sizleri sev-
gi ve saygılarımla selamlıyorum.

12 yıldır sizlerle birlikte ilçemizi yaşanılabilir, 
modern ve güvenli bir şehir haline getirmek için var 
gücümüzle çalıştık. Elde ettiğimiz başarı herkes ve 
her kesim tarafından takdir ediliyor. Kağıthane’mizin 
değişimi ve dönüşümü artık akademik camia tarafın-
dan da merak edilir hale geldi. 

Geçtiğimiz günlerde ilçemize değer katan yatırım-
lardan olan Nişantaşı Üniversitesi’nde “Kağıthane’de 
Yaşanan Değişim ve Dönüşüm” konulu bir panele ko-
nuşmacı olarak katıldım. Üniversite öğrencilerimizin 
ilçemize olan ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 

Burada da ifade etmek isterim ki Kağıthane ilçe-
miz 12 yıllık hizmet serüvenimizde adeta çağ atla-
dı. Çünkü bizler Kağıthaneliyiz ve Kağıthane’ye ait 
bireyleriz. Ait olduğumuz yere hizmet etmek boy-
numuzun borcudur. Bu bakış açımız halkımızdan 
da karşılık buluyor. Bizim halkımıza güvendiğimiz 
gibi halkımız da bizlere güveniyor. Biz Kağıthane 
Halkı’yla bir güven problemini hiçbir süreçte yaşa-
madık. Bu anlamda tüm komşularımıza teşekkürü 
bir borç biliyorum. 

Halka yakın olma olgusunu çok önemsiyoruz. 
Çünkü bizler “halka hizmet Hakk’a hizmettir” anlayı-
şıyla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve 
başbakanımızı örnek alıyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz halk meclisleri, kadın kent 
gönüllüleri toplantıları, esnaf ziyaretleri ve daha sa-
yamadığımız birçok programla halkımızın sorun-
larına çözüm üretiyoruz. Makam kapımızı göreve 
geldiğimizde sökerek, cep telefonu numaramızı tüm 
vatandaşlarımızla paylaşarak, her sabah 8:00’de 
makama gelen tüm vatandaşlarımızla randevusuz 
görüşerek ve kısacası aradıklarında ulaşılabilir bir be-
lediye başkanı olarak vatandaşlarımızla aramızdaki 
mesafeleri yok ettik. 

Kağıthane Belediyesi’nin başarısının en büyük 
kaynağı işte bu duruşumuz, anlayışımız ve fedakar-
lıklarımızdır. 

Sizleri Gazete Kağıthane’nin yeni sayısıyla baş 
başa bırakırken, her zamanki gibi dolu dolu bir gaze-
tenin keyfini sürmenizi diliyorum. Kağıthane’de Lale 
Mevsimi’nden kütüphane açılışına, halk meclislerin-
den sosyal ve kültürel etkinliklerimize kadar birçok 
konuda çalışmalarımızı sizlerle paylaştık. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, mutlu gün-
ler diliyorum.

e-posta: fazlikilic@kagithane.bel.tr
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GAZETE KAĞITHANE

Fazlı KILIÇ  | Kağıthane Belediye Başkanı

Nurtepe’de bulunan Hacı Ethem 
Üktem Ortaokulu öğrencileri, 
Kağıthane Belediyesi’nin de kat-

kılarıyla örnek bir sosyal yardım proje-
sine imza attı. Öğrenciler 12 gün süren 
proje kapsamında evlerinde bulunan 
kullanılmamış kırtasiye, giyim eşyası, 
oyuncak ve ev eşyalarını toplayarak oku-
la getirdiler. Daha sonra burada toplanan 
yardımlar Kağıthane Belediyesi’nin be-
lirlediği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak 
üzere paketlendi. Okuldaki öğrencilerin 
sosyal farkındalıklarını arttırmak ve pay-
laşım ruhunun toplumda artmasını sağ-
lamak amacıyla uygulamaya konan pro-
jeye öğrenci ve velilerin ilgisi büyüktü. 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da 

destek olmak ve öğrencileri tebrik etmek 
amacıyla okula bir ziyarette bulundu.

Başkan Fazlı Kılıç; ‘‘Tüm okullarımı-
za örnek olmasını diliyorum.’’ 
Başkan Fazlı Kılıç öğrencileri ve öğ-
retmenleri böyle bir proje ortaya çı-
kardıkları için tebrik ederek şunları 
kaydetti; ‘’ Toplum olarak yardımlaşma 
bilincini arttırmamız gereken zaman-
larda Kağıthane sınırları içinde böyle 
bir işe imza atılıyor olması bizim adı-
mıza gurur verici. Bize böyle bir fikirle 
gelindiğinde her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu belirttik ve proje ha-
yata geçti. Tüm okullarımıza da örnek 
olmasını diliyorum.’’ dedi.

Bir Damla Yardım 
Bir Hayat

Nurtepe’de 
bulunan Hacı 

Ethem Üktem 
Ortaokulu 

öğrencileri, 
Kağıthane 

Belediyesi’nin 
de katkılarıyla 

örnek bir 
sosyal yardım 

projesine imza 
attı.
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Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım alanın-
da yaptığı çalışmalara bir yenisini daha 
ekledi.  Rabve Vakfı ve Talatpaşa Umut 

Eğitim Gönüllüleri Derneği ile ortaklaşa düzen-
lenen programda Türkiye’de yaşayan Türkmenlere 
giysi ve gıda yardımı yapıldı. Talatpaşa Mahallesi 
İnce Bayır parkında gerçekleşen organizasyonda 
Suriye’de ki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 
165 Türkmen ailesine yardım gerçekleştirildi. 

Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Çalışmanın 
hayırlı olmasını diliyorum.’’
Programın açılışında kısa bir konuşma yapan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; ‘’ Talatpaşa 
Mahallesi muhtarımıza ve vakıflara teşekkür edi-
yoruz. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştir-

dik. Değerli komşularımıza ve misafirlerimize de 
hayırlı günler diliyorum. Bu çalışmanın da hayırlı 
olmasını diliyorum. İnşallah hem çocukları hem 
de kendileri için herkes ihtiyaçlarının en azından 
bir kısmını karşılayabilir. ‘’ dedi. Konuşmasının ar-
dından açılış kurdelesini kesen Başkan Fazlı Kılıç 
yaptıkları yardımın hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından sırayla yardım alanına alınan 
Türkmen vatandaşlar kendi seçtikleri ayakkabı, 
giysi, çorap gibi temel giyim ihtiyaçlarını alırken, 
birer koli de gıda yardımı aldılar.

Bize Sahip Çıkan Tüm Türk Halkına
Teşekkür Ediyoruz
Golan Türkmenlerinden olan ve yardım kampan-
yasında gönüllü olarak çalışan Yasir Hüseyin ise; 

‘’Biz Golan Türkmenleri, 100 yıl önce Osmanlı 
Suriye’den çıktığı zaman bir çok köyümüzü, ara-
zilerimizi kaybettik. 1967’de İsrail köylerimizi iş-
gal etti ve Şam’a göç etmek zorunda kaldık. En 
son ise Suriye’de yine başlayan iç savaşla birlik-
te Türkmenlerin sokakları bombalandı. Biz de 
Türkmenler olarak ana vatanımıza geri döndük. 
Burada çok memnun ve mutluyuz. Kağıthane 
Belediyesi’ne ve bütün Türk halkına teşekkür edi-
yorum. ‘’ dedi.

Yapılan yardımdan faydalanan Türkmenlerden 
biri olan Merve Al Ali ise;  ‘’ Biz Suriye’de savaşta 
Türkmenler olarak çok zulüm gördük. Daha son-
ra Türkiye’ye sığındık ve burada bizi sıcak karşı-
ladılar. Bütün Türk milletinden ve bizlere bu des-
tekleri yapanlardan Allah razı olsun. ‘’ dedi. 

Sosyal Yardımlar Devam Ediyor
Kağıthane 
Belediyesi 

Sosyal Yardım 
alanında yaptığı 

çalışmalara bir 
yenisini daha 

ekledi.  Rabve 
Vakfı ve Talatpaşa 

Umut Eğitim 
Gönüllüleri 
Derneği ile 

ortaklaşa 
düzenlenen 

programda 
Türkiye’de 

yaşayan 
Türkmenlere 

giysi ve gıda 
yardımı yapıldı.

Kağıthane’de Her Eve Bir Otopark 
Nurtepe 

Mahallesi’nde 
1535 

metrekarelik 
alan üzerinde 
başlatılan ada 

bazlı kentsel 
dönüşüm 

projesinin 
temeli atıldı.  

97 dairelik 
projede, 

her daireye 
bir otopark 

yapılacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç, depreme dayanıklılığı 
olmadığı tespit edilen Nurtepe 

Mahallesi’ndeki konutların ada bazlı 
kentsel dönüşüm çalışmasının temelini 
attı. Konutların olası bir depreme karşı 
sağlam olmaması nedeniyle başlatılan, 
temel atma törenine; Kağıthane İlçe 
Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Baş-
kan Yardımcıları, inşaat yetkilileri ve çok 
sayıda mahalle sakini katıldı.

Otopark sorunu ortadan kaldırılıyor
1535 metrekare alan üzerine yapılan 
kentsel dönüşüm çalışmasında 900 
metrekarelik yeşil alan bırakılarak ço-
cuklar için oyun alanlarının yanı sıra 
sosyal tesisler de yapılacak. Çalışmayla 
yapılacak yer altı otoparkları sayesinde 
ise sokaklarda yaşanan otopark sorunu-
nun çözümü de hedefleniyor.

Ada bazlı kentsel dönüşüm
 çalışmalarımız  devam ediyor
Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm’ün Kağıthane 
ilçesinde yaygınlaşacağını belirten Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “ Mahallelerimi-
zin her birinde ada ölçekli kentsel dönüşüm 
çalışmalarımız devam ediyor. 100’ü geçen 
projemiz oluştu. Her projemizde 70 ve 200 
arası bağımsız yeri kapsıyor. Burada da 97 ba-
ğımsız bölümü kapsayan bir proje oluşturduk. 
Bu proje ile birlikte bağımsız bölüm sayısın-
dan daha fazla otopark üretiyoruz. Arazinin 
%60 ‘ını çocuk parkı yapıyoruz ve projenin 
içinde sosyal tesisler var. Havuz, spor salonu 
var. Bu projenin içinde çocukların bırakılabi-
leceği kreş olacak. Bu projelerle Kağıthane’de 
yüzlerce yeni yer altı otoparkı, yüzlerce çocuk 
parkı, havuz ve spor salonuna kavuşmuş ola-
cağız. Kağıthane’nin yenilenmesinde ve dö-
nüşümünde önemli çalışmalardan birini daha 
gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.
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Esnaf Ziyaretleri Devam Ediyor

Belediye yönetiminde halkın ka-
tılımına önem veren Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, sorunların 

çözümü ve istek, taleplerin dinlenilme-
si amacıyla, ilçede her kemsin temsilci-
leriyle bir araya geliyor. 

Her platformda Kağıthane 
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği önemli 
ve güzel projeleri halka anlatmaya ça-
lışan, sıkıntıları dinleyen ve çözüm ara-
yışına giren Başkan Kılıç, bu kapsamda 
ilk olarak Kadın Kent Gönüllüleri Top-

lantıları altında vatandaşlarla bir araya 
geldi.

Daha sonra toplumun önemli bir 
kesimi kapsayan esnafları ziyarete baş-
layan Başkan Kılıç, ilçenin tüm mahal-
lelerinde esnaflarla buluştu. Ziyaretleri-
ne mahalle muhtarlıklarından başlayan 
Başkan Kılıç, daha sonra esnafları tek 
tek ziyaret  ederek, sorunlarını, istek ve 
taleplerini dinliyor. Ziyaretlerini fırsata 
çeviren esnaflar da işyerlerine kadar ge-
len Başkan Kılıç’a her türlü talebini ak-

tarma fırsatını yakalıyor.
Esnaflara ve vatandaşlara karanfil de 

dağıtan ve onların sorunlarının çözümü 
için anında talimat veren Başkan Kılıç’ın 
ziyaretleri halkın belediye çalışmaların-
dan haberdar olabilmesi adına büyük 
önem taşıyor.

Başkan Kılıç ayrıca, gün içerisinde 
ziyaret ettiği mahallenin sakinleriyle 
de akşam gerçekleştirilen Halk Meclisi 
Toplantıları’nda bir araya gelerek çeşitli 
değerlendirmelerde bulunuyor.

Kağıthane 
Belediye 
Başkanı  

Fazlı Kılıç 
tarafından her 
yıl geleneksel 

olarak 
gerçekleştirilen 

esnaf 
ziyaretleri tüm 

hızıyla sürüyor.
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Başkan Kılıç: “Vatandaşımız bize 
güveniyor”

Nişantaşı Üniversitesi öğrenci-
lerinin yoğun ilgi gösterdiği 
ve moderatörlüğünü Levent 

Dirice’nin yaptığı panel Kağıthane 
Belediyesi’nin 12 yıllık faaliyetlerinin 
gösterildiği film ile başlarken Başkan 
Fazlı Kılıç’ın konuşması ile devam etti. 
Konuşmasında Kağıthane’nin 12 yıl-
da adeta çağ atladığını belirten Baş-
kan Fazlı Kılıç bunun, çok çalışmak ve 
kendilerini hizmet ettikleri ilçeye ait 
hissetmekle alakalı olduğunu söyle-
di. Yerel yönetimlerin öncelikle halkla 
arasındaki güven problemini ortadan 
kaldırması gerektiğini belirten Başkan 
Fazlı Kılıç; ‘’Kurum olarak vatandaşla 
kurulacak iletişim ve bu iletişim ne-
ticesinde ortaya çıkacak güven çok 
önemli. Bu güveni oluşturduktan son-
ra yaptığınız ve yapacağınız hizmetler 
için de önünüz daha açık oluyor. Bir 
proje ortaya çıkardığınızda ve haya-
ta geçirmek istediğinizde vatandaşın 
size güveniyor olması işin yapılma-
sında kolaylık sağlıyor.’’ dedi.

12 Yıldır Her Sabah 8’de 
Vatandaşlarımızla Buluşuyoruz
Belediye Başkanı Kılıç: ‘’Biz bu güven 
ortamını yoğun bir çalışmayla çok 
kısa bir sürede oluşturduk. Öncelikle 

makam odamızın kapısını kaldıra-
rak vatandaşa ‘’aramızda hiçbir en-
gel yok’’ mesajı verdik.   Cep telefo-
numuzu herkesle paylaştık. Makam 
odamıza kameralar koyarak şeffaflığı 
ön plana çıkardık. Dünyanın her ye-
rinden internete girerek vatandaşlar 
bizim makamdaki çalışma ortamımı-
za an be an tanıklık edebiliyorlar. Her 
sabah saat 8’de 12 yıldır aralıksız va-
tandaşımızla randevusuz görüşüyo-
ruz. Toplumun önde gelen kesimle-
riyle istişareler,  bunun yanı sıra esnaf 
ziyaretleri, kadın kent gönüllüleriyle 

buluşma ve halk meclisleri düzenli-
yoruz. Bu buluşmalarda vatandaş-
larımızın istek ve önerilerini dinli-
yor, gereğinin yapılması için çalışma 
programlarımızı buna göre ayarlıyo-
ruz. Bir anlamda Kağıthane’yi Kağıt-
haneliler yönetiyor. Bu da vatandaşla 
aramızda güçlü bir güven duygusu ve 
bağ oluşturuyor.’’ dedi.

“Önce Güven”
Halka En Yakın Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başarısının Sırrını Açıkladı:

Habertürk Gazetesi 
ve Andy-Ar’ın 

yapmış olduğu 
ankette Halka En 

Yakın Belediye 
Başkanı seçilen 

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç 

‘’Kağıthane’de 
Yaşanan Değişim ve 

Dönüşüm’’ konulu 
panel kapsamında 

Nişantaşı 
Üniversitesi 

öğrencileriyle bir 
araya geldi. Başkan 

Fazlı Kılıç, yerel 
yönetimlerdeki 

çalışmalarda 
dikkat edilmesi 

gereken konularla 
ilgili öğrencilere 

ipuçları verirken, 
başarısının da sırrını 

paylaştı.
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Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele
Kağıthane Belediyesi’nin öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve kötü alışkanlıkları engellemek için hayata geçirdiği ve Prof. Dr. Orhan Kural’ın sunu-
muyla gerçekleştirilen ‘’Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele’’ adlı konferans Hamidiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle devam etti.

Kağıthane Belediyesi’nin liseli öğrenciler-
de çevre bilinci oluşturmak için hayata 
geçirdiği ve Prof. Dr. Orhan Kural’ın su-

numuyla gerçekleştirilen ‘’Yaşanabilir Bir Çevre 
İçin El Ele’’ adlı konferans Hamidiye Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle devam etti. Prof 
Dr. Orhan Kural gezdiği ülkelerdeki anılarından 
anektodlar anlatırken, gençlere de yedikleri yi-
yeceklerden attıkları çöplere kadar hangi husus-
larda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda 
bilgi verdi.

Prof. Dr. Orhan Kural; ‘‘Bir kereden 
bir şey olmaz demeyin.’’

Özellikle Afrika’da yaşayan insanların durumun-
dan bahseden Kural, israf konusunda gençlerin ayrı bir 
özen göstermeleri gerektiğini belirtti. Programda siga-
ranın zararlarından da söz eden Kural; ‘’Sigara, tüm 
uyuşturuculara geçiş için  ilk basamaktır. Dünyanın en 
kötü hastalıklarına sebebiyet veriyor, bir kereden bir 
şey olmaz dememeniz gerekir. İleride yaşlandığınızda 
ve hastalıklarla boğuştuğunuzda sizi sigaraya başlatan 
arkadaşlarınızın hiç biri yanınızda olmayacak.’’ dedi. 
Programa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 

Kılıç ise yaptığı konuşmada; ‘’Sizlere çok yararlı ola-
cağını düşündüğümüz bir program gerçekleştiriyoruz 
ama önemli olan burada bu dinlediklerinizi, çıktıktan 
sonra hayata geçirmeniz. Ancak bu şekilde bu eğitim 
değer kazanabilir. Kendi sağlığınız için kötü alışkan-
lıklara bulaşmamalı, yaşadığımız dünyanın sağlığı 
içinse çevreye sahip çıkmalısınız.’’ dedi.

Programın son bölümünde tüm öğrencileri ayağa 
kaldıran Prof.Dr Orhan Kural çevreye sahip çıkacak-
ları konusunda öğrencilerden söz aldı. Programın so-
nunda ise tüm öğrenciler hep bir ağızdan ‘’Hayat Bay-
ram Olsa’’ şarkısına eşlik ettiler. 

Kağıthane 
Belediyesi 
tarafından 

öğrenciler arasında 
çevre bilincini 

oluşturmak 
amacıyla 

gerçekleştirilen 
Çevre Eğitimi 

Seminerleri, 
BİLTES Koleji’ndeki 
konferansla devam 

etti.

Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma 
Müdürlüğü’nde görevli personeller, öğ-
rencilere çevre bilinci ve geri dönüşümü-

nün önemini anlatan bir film izletti. Seminerde 
öğrencilere, geri dönüşüm malzemelerinden ya-
pılan malzemeler, camın yapımı, doğaya atılan 
bir atığın ne kadar sürede kaybolduğu, hayvan-
sever olmanın önemi gibi önemli bilgiler verildi. 
Seminere katılan Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç, belediye olarak çevre temizliğine 
önem verdiklerini belirterek, bu bilincin çocuk-
lara da aşılanması gerektiğini söyledi.

Daha yaşanılabilir bir dünya için çevreye 
gereken değerin gösterilmesi  gerektiğini ifade 
eden Başkan Kılıç, “Biz, nesillerimize güzel ve 
temiz bir çevre bırakmalıyız. Belediye olarak 
bunun gayreti içerisindeyiz. Herkes çevre konu-
sunda çok hassas olmalı. Sizlerin de bu konuya 
hassasiyetle yaklaştığınızı düşünüyorum” dedi.

BİLTES Koleji Müdürü Sabah Çelik de çevre 
koruma bilinci konusunda yaptığı açıklama-
lardan dolayı Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından 
BİLTES Okulları Genel Müdürü Fatma Tuğcu, 

Başkan Kılıç’a teşekkür plaketi takdim etti. Ko-
lejde eğitim gören öğrencilerin geri dönüşüm 
malzemelerinden yaptığı çalışmaları da incele-
yen Başkan Kılıç, görevli öğretmenlerle de hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Çevre Bilinci Seminerleri Diğer Okullarda da Devam  Ediyor
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Kağıthane Belediyesi’nin ilçe genel-
inde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla 
1 milyona yakın çiçek fidesi to-

prakla buluşturuldu. Bahar aylarının gelm-
esiyle birlikte de dikilen Çuha, Sıklamen, 
Menekşe fideleri ve lale soğanları fi-
lizlenerek rengarenk çiçeklere dönüştü. 
Kasım ayında başlanıp Ocak ayına kadar 
devam eden dikim işlemlerinin ardından 
Mart ayıyla birlikte, doğanın tüm güzel-
liklerini ve renklerini içinde barındıran 
çiçekler Kağıthane’nin yeşiline renk kattı. 
İstanbul’un en büyük mesire alanlarından 
biri olan Hasbahçe, Kağıthane’deki renk 
cümbüşünün merkezi olurken toplam 600 
bin adet laleye ev sahipliği yapmasıyla ön 

plana çıkıyor.
İstanbulluları özellikle hafta sonları ai-

lecek dinlenme ve piknik yapmak amacıyla 
geldikleri Hasbahçe’de rengarenk laleler 
karşıladı. Vatandaşlar renk renk lalelerin 
arasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal et-
miyor. Yeni evli çiftlerin de fotoğraf için ilk 
tercihleri arasında yer bulan Hasbahçe, bu 
yönüyle İstanbul’un selfie mekanlarından 
biri oldu. Özellikle Nisan ayı itibariyle 
tüm lalelerin açmasıyla birlikte görsel 
güzelliğinin şölene dönüşmesi bekleniyor.

Kağıthane Tarihine Sahip Çıkılıyor
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği la-

leler sıkça fotoğraf karelerinin ana teması 

olurken, vatandaşların da oldukça huzur-
lu ve mutlu bir gün geçirmelerini sağlıyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
de Laleleriyle meşhur olan Kağıthane, 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname eser-
inde de kendine; ‘’Lale vakti buraya 
gelenlerin aklı perişan olur’’ cümlesi-
yle yer bulmuştu. Tarihi mirasa her 
zaman önem veren ve modern şehir 
çalışmalarıyla birlikte geçmişinden de 
kopmamayı kendine misyon edinen 
Kağıthane Belediyesi ise yapmış olduğu 
peyzaj çalışması ile birlikte ilçenin tari-
hine de ne kadar sahip çıktığını ve ge-
lenekleri yaşatmak için büyük uğraşlar 
gösterdiğini gözler önüne serdi.

Kağıthane 
Belediyesi’nin 
ilçe genelinde 
yaptığı peyzaj 
çalışmalarıyla 

1 milyona 
yakın çiçek 

fidesi ve 900 
bin lale soğanı 

toprakla 
buluşturuldu. 

Bahar 
aylarının 

gelmesiyle 
birlikte 

dikilen Çuha, 
Sıklamen, 

Menekşe 
fideleri ve 

lale soğanları 
filizlenerek 

rengarenk 
çiçeklere 
dönüştü. 

Kağıthane’de 
Lale Zamanı



GAZETE KAĞITHANE | Nisan 2016 | Sayı 488

Güncel

Çağlayan Halk Kütüphanesi 

Hizmete Açıldı
Kağıthane’de Hamidiye Gençlik Merkezi Kütüphanesi’nden sonra Çağlayan Halk Kütüphanesi de hizmete açıldı.

İstanbul İl Kültür Müdürlüğü'ne bağlı olarak 
Çağlayan Bilim Merkezi binasında hizmet 
verecek olan kütüphanenin, törenle birlikte 

açılışı yapıldı. Her yaş grubuna hitap eden 6 bin 
kitabın bulunduğu kütüphane Pazar ve Pazartesi 
günleri hariç haftanın 5 günü vatandaşa hizmet 
verecek.

Kütüphanenin açılışında gençlere kısa bir ko-
nuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç; ''Böyle bir kütüphaneyi Kağıthane'ye ka-
zandırdığımız için çok mutluyuz. Çocuklar, genç-

ler, yetişkinler herkes dilediği gibi buradan hiz-
met alabilecek.'' dedi. Kütüphanelere sadece ders 
çalışılacak yerler olarak bakılmaması gerektiğini 
belirten Başkan Fazlı Kılıç; '' Siz gençleri sadece 
ödeviniz olduğunda değil her zaman burada gör-
mek istiyoruz. Kütüphaneler aynı zamanda bir 
sosyalleşme alanıdır.'' dedi.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği açılışa 
Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, İstanbul İl 
Kültür Müdürü Nedret Apaydın ve Kağıthane İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır da katıldı.

Kağıthane Belediyesi 
ve Kağıthane İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen 

'İsmail Erez Akıl ve Zeka 
Oyunları' yarışmasının 
kazananları belli oldu. 

Yarışmayı başarıyla 
tamamlayan çocuklar 

ödüllerini Başkan Fazlı 
Kılıç'ın elinden aldı.

Akıl Ve Zeka Oyunları Ödülleri Dağıtıldı
Kağıthane Belediyesi ve 

Kağıthane İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliğiyle 

düzenlenen 'İsmail Erez Akıl ve 
Zeka Oyunları'  yarışmasının ka-
zananları belli oldu. İlkokul ve Or-
taokul çocukları arasında iki farklı 
kategoride düzenlenen yarışmada 
çocuklar, hem bireysel hem de ta-
kım olarak yarıştılar. Yarışma kap-
samında resim ve alfabe kelimele-
rinden türeyen ve Türk yapımı olan 
'Resfebe' ile yine Türk yapımı olan 
'Mangala'  zeka oyunlarında birbi-
riyle yarışan çocukların, ödüllerini 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı 
Kılıç'ın elinden alırken oldukça 
mutlu oldukları gözlendi. Çocuk-
larda takım bilinci oluşturmak ve 
sorunları çözerek görsel algısı ge-
lişmiş bireyler olmasına katkı sun-
mak amacıyla düzenlenen yarışma 
kapsamında bireysel kategoride 
yarışmayı 1. olarak tamamlayan 
çocuklara bisiklet, 2. ve 3. olan ço-
cuklara oyun seti verilirken yarış-
maya katılan diğer tüm çocuklara 
da madalya verildi. Takım katego-
risinde başarıya ulaşan takımlara 
da kupa takdim edildi.
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Kağıthane Belediyesi, Suriye’deki 
iç savaştan kaçarak Kağıthane’ye 
yerleşen Suriyeli kadınlara yö-

nelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kap-
samında bir çok etkinlik gerçekleştiren 
Kağıthane Belediyesi, ilçede yaşayan Su-
riyeli kadınlara yönelik Hamidiye Genç-
lik Merkezi’nde özel kutlama programı 
düzenledi.  Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç, AK Parti Ka-
ğıthane İlçe Kadın Kolları Başkanı Mer-
yem Karaköse ve Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Arzu Vergili işbirliğiyle 
düzenlenen Kadınlar Günü Kutlama 
programına Kağıthane Belediye Başkanı 
Fazlı Kılıç’ın yanı sıra ilçede görev alan 
Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve 
çok sayıda Suriyeli kadın katıldı. Program 
kapsamında Fatma Kılıç ve protokol üye-
leri Suriyeli kadınlara karanfil hediye etti.

Program kapsamında sahne alan Su-
riyeli çocuklar yaptıkları dans gösterisiyle 

büyük beğeni aldı. Programın girişinde 
11 yaşındaki Musa Tarık isimli Suriyeli 
çocuğun okuduğu Kur’an-ı Kerim Tila-
veti ise protokol üyelerini ve Suriyeli ka-
dınları mest etti.

Başkan Fazlı Kılıç: ‘‘Kimseyi 
Birbirinden Ayırt Etmiyoruz.’’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü il-
çenin çeşitli noktalarında düzenledikleri 
etkinliklerle kutladıklarını söyleyen Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Bu 
sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
bu yıl adeta Kadınlar Haftası olarak 
kutladık. İlçemizin değişik noktalarında 
birden fazla etkinlikler yaptık. Bu gün 
de burada Suriyeli hanımefendilerin 
katıldığı Kadınlar Günü kutlaması yapı-
yoruz. Kağıthane’de yaşayan hiç kimse-
yi diğerinden ayırt etmiyoruz. Bu ilçede 
yaşayanlar olarak bizler büyük bir ailenin 
mensuplarıyız. Bu düşüncelerle Suriye-

li kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyoruz. Her gün kadınlar için güzel 
olmasını istiyoruz. Savaş ortamı olmasın, 
sevgi olsun, huzur olsun istiyoruz. Bu-
radaki birlik ve hanımefendilerin kalp-
lerindeki güzel duygular, hem Suriye’de 
hem dünyada huzurlu bir ortamın oluş-
masına vesile olsun” dedi.

Daha Önce Hiç Kadınlar 
Gününü Kutlamadık

Suriye’de hiç kadınlar gününü kut-
lamadıklarını söyleyen Suriyeli Hanem 
İllah, “Biz Suriye’de hiç kadınlar günü 
kutlaması yapmadık. Türkiye’de ilk defa 
kutluyoruz. Bizlere çok iyi geldi ve biz 
çok sevindik. Böyle bir etkinlik düzenle-
diği için Kağıthane Belediyesi’ne çok te-
şekkür ederim. Dünyada sevgi olsun, ba-
rış olsun hep beraber yaşayalım, savaşlar 
neden var. Savaş istemiyoruz artık” diye 
konuştu.

Kağıthane’de Suriyeli Göçmen Kadınlar
Kadınlar Gününü Kutladı

Kağıthane 
Belediyesi, 
Suriye’deki 
iç savaştan 

kaçarak 
Kağıthane’ye 

yerleşen 
Suriyeli 

kadınlara 
yönelik 

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 

kapsamında 
birçok 

etkinlik
düzenledi.
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Başkan Kılıç, panelistlere hitap 
ederek, İslam mimarisinin sim-
gesel ve estetik yönlerine vurgu 

yaptı. 
Düzenlenen panelde cami iç 

mekânları çok boyutlu ortak bir plat-
formda tartışmaya açıldı. Panel, ca-
milerin fiziksel kabuk yapısıyla salt 
işlevsel değerinin ötesinde, taşıdığı 
simgesel ve estetik değerlerinin yeni-
den düşünülmesi, tartışılması, Sanat ve 
Tasarım Fakültesi’nin bünyesinde yer 
alan tüm disiplinlerin ilkeleri uyarınca 
sorgulanması, bilim insanlarının dene-
yimlerinin konuyla ilgili akademik ve 
sosyal çevreler ile topluma ulaştırılması 
ve öğrencilerin aktif katılımı amacıyla 
düzenlendi.

Önemli isimler panelde konuştu
Düzenlenen panele Yüksek Mi-

mar Mahmut Sami Kirazoğlu, Prof. 
Dr. Hülya Tezcan ve Doç. Dr. Ayşe 
Gamze Öngen gibi akademisyenle-
rin yanı sıra Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Yaşar Yiğit ve AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Hasan Sert katıldı.  
“Cami İç Mekânlarında Yeni Arayüz-
ler” başlıklı panelde, İslam dininin tat-
bik edildiği ve yaşatıldığı Camilerin 
bir mekân olarak yapım nedenlerinin 
kavranabilmesini gerektiği vurgulandı. 
İslam Mimarisinin değerlerini yansıtan 
geçmişten günümüze tüm camilerin bi-
çim ve yapısal özellikleri insani ve mi-
mari bakış açısı ile ele alındı. 

Kağıthane, Cami İç Mekanları Paneline

Ev sahipliği Yaptı
Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve 

Tasarım Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü tarafından Kağıthane 

Belediyesi Meclis Salonunda 
düzenlenen panel önemli isimleri 

biraraya getirdi. 



11GAZETE KAĞITHANE | Nisan 2016 | Sayı 48

Haber

Kağıthane Belediyesi Kent 
Konseyi’nin öncülüğünde Ko-
lan Hastanesi ile ortaklaşa dü-

zenlenen hasta okulu seminerlerinin 
ilki ‘Meme ve Rahim Ağzı Kanseri’ konu 
başlığıyla, Kağıthane Belediyesi Nikah 
Salonunda düzenlendi. Hastalıklar ko-
nusunda vatandaşları bilgilendirmeyi 
amaçlayan seminer’e, vatandaşlar da 
yoğun ilgi gösterdi. 

Programa konuşmacı olarak katı-
lan Doç. Dr. Mustafa Teoman Yanmaz, 
meme ve rahim ağzı kanserinin dünya 
üzerinde kadınlarda en sık rastlanan 
kanser türü olduğunu belirtirken, erken 

tanının çok önemli olduğuna dikkat 
çekti. Programa katılım sağlayan Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise 
yaptığı konuşmada; ‘’Kağıthane de her 
anlamda vatandaşlarımızı bilinçlendir-
mek için çabalıyoruz. Bunu kendimize 
bir görev olarak görüyoruz. Daha önce 
yine benzer şekilde vatandaşlarımı-
za bir çok eğitim ve seminerler verdik. 
Çevre eğitimlerimiz bunların en önem-
lilerinden biri ve biz bu eğitimlerden 
çok olumlu sonuçlar aldık. Hasta Okulu 
Seminerlerimizin de aynı şekilde olum-
lu sonuçlar getireceği kanaatindeyiz. 
Her şeyin başı sağlık, ihmal etmeden ve 

‘bana bir şey olmaz’ demeden, gerekli 
tedbirleri almalı  ve ona göre davran-
malıyız’ dedi.

Çekilişle belirlenen 10 kişiye 
ücretsiz test yapılacak

Doç. Dr. Sevil Çağıran Kılçıksız’ın 
da bir sunum yaptığı programı kadın-
larda dikkatle takip ettiler. Programın 
sonunda ise çekilişle belirlenen 10 
katılımcıya ücretsiz olarak meme ve 
rahim ağzı kanseri testi yaptırma şan-
sı verildi. Çekilişte kendi adları çıkan 
katılımcılar ise kurayı büyük bir se-
vinçle karşıladılar. 

Kağıthane 
Belediyesi Kent 

Konseyi’nin 
öncülüğünde 

Kolan Hastanesi 
ile ortaklaşa 
düzenlenen 
hasta okulu 

seminerlerinin 
ilki Kağıthane 

Belediyesi Nikah 
Salonunda 

gerçekleştirildi.

Her Şeyin Başı Sağlık 
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Tarih

1894’te II. Abdülhamid tarafından Sa-
dabad mesiresinin orta yerine, Sada-
bad Sarayı’nın önüne inşa ettirilmiş-

tir. Dört yüzlü, saçaklı, çatılı bir çeşmedir. 
Çatısının orta yerinde küçük bir kubleli 
kule vardır. Saçak altları kare dilimli süs-
lerle bezelidir. Musluklarından Kağıthane 
Ayazması’nın suyu akar. Dört yanında da 
mermer aynaları vardır. İki büyük, iki kü-
çük olan aynaların büyük olanı kitabelidir. 
6 mısralık kitabesi Şair Fevzi tarafından 
hazırlanmış, yazısı ise Hattat Nuri tara-
fından yazılmıştır.

 Tuğra’da; ‘’ Abdülhamid Han bin Ab-
dülmecid, el-muzaffer dâima, el-gâzi’’ 
yazmaktadır. Kitabenin çevirisi şöyledir: 
‘’Cihan tutan, bütün kainat lutuf çeşmesi-
nin duru suyuyla bütün kainatımız kandı-
ran alemin susuzlarını şadetmek, sulamak 
için bu çeşmeyi övülmüş sıfatlı Han yap-
tırmıştır. Feyzi kulu da çeşmenin yapılma-
sı için şu tam tarihi arz etmiştir. Padişahın 
lütfu bir hayat suyu çeşmesi yaptı. Sene 
1310.’’

Günlük hayatın içinde, döneminde 
‘’Yeni Çeşme’’ olarak ünlenen, günümüz-
de ise ‘’ II.Abdülhamid Çeşmesi ’’ olarak 
andığımız çeşme, 1932-44 arası bir za-
manda tamamen ortadan kalkar. Bu im-
hanın 1942-43’te gerçekleştirilen Sadabad 
(Çağlayan) Sarayı yıkımı ile birlikte yapıl-
mış olması ihtimali dahilindedir. 1932 ta-
rihli fotoğrafından anlaşıldığı gibi birbir-
lerine çok yakın konumdadırlar.

Farklı zamanlarda üzerinde çeşitli yazı 
ve sloganların yazılmış olduğu bu çeşme-
nin tamamen tahip olmuş kurnalarında 
ateşler yakılmıştır. Orijinal iki ayna da 
ateşlerden dolayı tamamen kararmış du-
rumdadır. Çatısı, merdivenleri, iç gövde 
de bulunan su deposu büyük oranda tah-
rip edilmiş durumdadır.

 Bu arada Yeni Çeşme, Atiye Sultan 
Sarayı’nın Hükümet Konağı olarak resto-
rasyonu için 2007’de başlatılan çalışmaya 
dahil edilir. 

 Ayrıca İstanbul II Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma bölge Kurulu 

20 Mart 2009 tarihinde bir karar alır. Buna 
göre Kağıthane Merkezinde bulunan 
kullanım dışı çeşmede yer alan iki kü-
çük mermer aynanın, Atiye Sultan Sarayı 
önündeki çeşmeye taşınması ve II. Abdül-
hamid Çeşmesi’nin burada bulunan diğer 
iki büyük aynası ile birleştirilmesi karara 
bağlanır.

 Bu iki karar ile günümüzdeki iki ayrı 
yerde bulunan dört mermer aynanın, as-
lına daha uygun bir çeşmede yıllar sonra 
yeniden buluşmasının yolu açılmış olur. 
27 Ekim 2011’de dört ayna da aynı yerde 
birleşmiş olur.

Kağıthane’de Tarihe Saygının Sembolü 

II. Abdülhamid Çeşmesi

1894’te 
II. Abdülhamid

tarafından 
yaptırılan 

çeşme, 2011 
yılında restore 
edilerek Atiye 

Sultan Sarayı 
önüne aslına 
uygun olarak  
yeniden inşa 

edildi.
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Halka en yakın Belediye Baş-
kanı seçilen Kağıthane Be-
lediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın, 

vatandaşların talep, öneri ve sorun-
larını bire bir dinlediği Halk Meclisi 
toplantıları yeni proje fikirlerine de 
vesile oluyor. 

İlk olarak sabah esnaf ziyaretleriy-
le başlanan programlarda mahalle es-
nafı tek tek dolaşılarak karanfil dağıtı-
lıyor. Günün sonunda ise düzenlenen 
Halk Meclisi ile birlikte mahallenin 
sorunları, ihtiyaçları ve talepleri va-
tandaşlarla birlikte masaya yatırılıyor. 
Kağıthanelilerin yoğun ilgi gösterdiği 
toplantılarda bir çok görüş belirtilir-
ken, vatandaşların talepleri en kısa 
sürede incelenerek hayata geçiriliyor. 

Demokrasi anlayışının yerel yö-
netimlerdeki en güzel örneklerinden 
birini oluşturan Halk Meclisleri ile 
ilgili bir açıklama yapan Kağıthane 
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç;  ‘’Halk 
Meclislerimizi her yıl düzenli olarak 
gerçekleştiriyoruz. Bazı mahallelerle 
ilgili gözden kaçırmış olabileceğimiz 

hususları vatandaşlardan dinliyo-
ruz. Halka hizmet bizim için kutsal 
bir görev, bu yüzden vatandaştan 
gelecek öneri her ne olursa olsun 
bunu kendi içimizde mutlaka de-
ğerlendirip imkanlarımız dahilinde 
hayata geçirmeye çalışıyoruz‘’ dedi.  

Halk Meclisi toplantıla-
rı, 20 Nisan 2016 tarihine ka-
dar devam edecek. Halk Mec-
lisleri, Kağıthane Belediyesi’nin 
şeffaf yönetim anlayışını pekiştir-
miş olurken, bir çok yeni projenin 
ortaya çıkmasına da vesile oluyor. 

Halk Meclisleri Fikir Veriyor
Halka en 

yakın Belediye 
Başkanı 

seçilen 
Kağıthane 

Belediye 
Başkanı 

Fazlı Kılıç’ın, 
vatandaşların 

talep, öneri 
ve sorunlarını 

bire bir 
dinlediği 

Halk Meclisi 
toplantıları 

yeni proje 
fikirlerine de 
vesile oluyor. 

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yı-
kılıp yeniden yapılan Şair Yahya Kemal 
İlkokulu’nun açılış törenine katıldı.

İslam Kalkınma Bankası’nın destekleriyle yeni-
lenerek, eğitime yeniden kazandırılan Şair Yahya 
Kemal İlkokulu’nun açılışı geniş bir katılımla ger-
çekleştirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç açılış-
ta yaptığı konuşmada, yapılan güzel çalışmalar 
sayesinde Kağıthane’nin her alanda olduğu 
gibi eğitim alanında da önemli bir yere geldi-
ğini söyledi. Eğitim alanında önemli mesafeler 
alındığını ifade eden Başkan Kılıç, “Biz göreve 
geldiğimizde  Kâğıthane’mizdeki dersliklerde 
öğrenci sayımız 70’li rakamlardaydı. Şimdi ise 
30’lu rakamlarda. Umuyorum ki bu okulumuz-
da sınıflardaki öğrenci sayımız 30’un da altında 

olacak” dedi.
Başkan Kılıç, mahallelerin eğitim alanında ya-
pılan yatırımlar sayesinde çok hızlı geliştiğine 
dikkati çekerek, şunları söyledi.

İlçemiz çok hızlı gelişiyor 
Tüm okullarımızın fiziki olarak gelişmesiy-

le birlikte eğitim kalitesi de yükseliyor. Eğitim 
seviyesinin artmasında, Kağıthane’nin yaşa-
nılabilir bir ilçe olmasının önemli bir payı var. 
Kağıthane’deki eğitim veya kamu kurumlarına 
gelen kamu görevlilerimiz, Kağıthane’ye gel-
dikleri günden itibaren, ‘Kağıthane’den nasıl 
ayrılırız?’ diye düşünürlerdi ama şimdi ilçemize 
gelen kamu görevlilerimiz,  ‘Burada nasıl ka-
labiliriz?’ demeye başladılar. İslam Kalkınma 
Bankası’na da çok teşekkür ediyorum. Eğitime 

önemli bir destekte bulundular.”

Türkiye her alanda gelişiyor
Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç de oku-

lun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür 
ederek, Türkiye’nin her alanda geliştiğini söy-
ledi.

İslam Kalkınma 
Bankası’nın 

destekleriyle 
yenilenerek, 

eğitime yeniden 
kazandırılan Şair 

Yahya Kemal 
İlkokulu’nun 
açılışı yoğun 
bir katılımla 

gerçekleştirildi.

Kağıthane’de Bir Eğitim Yuvası Daha Yenilendi

Güncel
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Güncel

Kağıthane Belediyesi Gültepe Kül-
tür Merkezi’nde, “Stres Yönetimi 
ve Öfke Kontrolü” adlı konferans-

ta Kağıthaneliler’le buluşan Yusuf Özkan 
Özburun, zor bir zamanda yaşadıklarını 
belirterek, stres denen çağın vebasıyla karşı 
karşıya olduklarını söyledi.

İnsanların stresi çok yoğun olarak yaşa-
dığına dikkati çeken Özburun, stresin asit 
yağmuru gibi yağdığını ifade ederek, “Evle-
rimiz barut fıçısı gibi. Her çağın bir vebası 
olmuş, ‘Bu çağın vebası nedir?’ dediğimizde 
iki kelimeyle açıklıyoruz bir stres ikincisi ise 
depresyon” diye konuştu.

Stresi yüzde 100 yenmek 
söz konusu değil
Stresi yenmek gibi bir şeyin söz konu-
su olmadığını ama stresin yüzde 60-65 
oranında yönetilebileceğini belirten Öz-
burun, bunun da müthiş bir rakam ol-
duğunu kaydetti. Hayatına öfkenin yön 
verdiği insanların bile stres yönetimi 
sayesinde inanılmaz mesafe katettiğini 
ifade eden Özburun, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:
“Stres atmak diye bir tabir yok. Ne var, 
yok etmek diye bir şey yok, yönetmek 
var. Stres, Allah’ın bize vermiş olduğu bir 

enerji. Bütün diğer duygular gibi stres de 
bir duygu. Bu duyguyu etkili ve yerinde 
yönetirsen sana hizmet ediyor. Dibe vur-
duğumuz en derin noktada bile stres yö-
netimi dediğimiz şeyin potansiyeli bizde 
var. Yönetmek için Allah bize yeterli do-
nanımı vermiş. Sorun ise bizim alışkan-
lıklarımız. Alıştığımız çevreden otomatik, 
düşünce ve duygu kalıpları var. Kaygı 
duygusu bize Allah tarafından verilmiş-
tir. Kaygı duysunu doğru ve yerinde kul-
lanırsak bize yaşam enerjisi veriyor. Me-
kandan ve insandan kaynaklanan stres 
türleri vardır.”

Yüzyılın Hastalığı:
‘Stres Ve Depresyon’

Yazar Yusuf 
Özkan Özburun, 

stresin çağın 
vebası haline 

geldiğini 
belirterek, “Her 
çağın bir vebası 

olmuş, ‘Bu çağın 
vebası nedir?’ 

dediğimizde 
iki kelimeyle 

açıklıyoruz, bir 
stres ikincisi ise 

depresyon” dedi.
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Kültür-Sanat

Kağıthane Nisan Ayında da
Kültür Sanatla Dolu

Gültepe Kültür Merkezi ve birçok farklı etkinliği vatandaşlarla buluşturmaya devam 
ediyor. Kağıthane’de çocuk ve yetişkinlere yönelik oyunlar sahneleniyor, filmler 

gösteriliyor ve söyleşiler düzenleniyor.

Paris’te Çılgın Macera 

1900’lü yılların başları… Paris herkesin bildiği 
Paris’tir. Paris’in büyük bahçelerinden birinde 
dev bir canavar yaşamaktadır. Bu canavar çok 
güzel ve genç bir kıza aşıktır. Bu imkansız aşk 
hikayesi, şehrin şiirsel yanından güç alacaktır. 
Yönetmenliğini Bibo Bergeron’un üstlendiği 
animasyon 3D olarak çekildi.

Gültepe Kültür Merkezi
23 Nisan Cumartesi Saat: 11.00
24 Nisan Pazar Saat: 11.00
26 Nisan Salı Saat: 10.30
28 Nisan Perşembe Saat: 10.30 – 14.00
Süre: 90 dakika 

Şekerpare

19. Yüzyıl İstanbul’u. Düzenbaz Komiser Ziver’in 
karakoluna tayin olan; kimine göre saf, kimine 
göre enayi; Bekçi Cumali, Galata’nın ‘’namlı’’ 
kızlarından Şekerpare’ye vurulur. İki Kalp birbirini 
bulmuştur bulmasına ama, Ziver’in Cumali için 
başka planları vardır. Dönemin aşina olduğumuz, 
sirto ve longalarıyla yeniden müziklenen, Türk 
Sineması’nın ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde.

Kağıthane Kültür Merkezi
28 Nisan Perşembe Saat: 20.30
29 Nisan Cuma Saat: 20.30
30 Nisan Cumartesi Saat: 15.00 – 20.30

Umut Akyürek (Konser)

Türk Sanat Musikisi’nin günümüzdeki 
en önemli yorumcularından Umut 
Akyürek eşine az rastlanır sesi, güçlü 
yorumu ve alaturka nameleriyle sahne 
alıyor.

Gültepe Kültür Merkezi
30 Nisan Cumartesi Saat: 20.00

Emine Beder ile Mutfak Sırları 

Unutulmuş ya da unutulmaya yüz 
tutmuş, çoğu hiç kaleme alınmamış 
yöre yemeklerini ve öykülerini araştırıp 
yazmış ve yazmaya devam etmektedir. 
Türkiye çapında düzenlenen yemek ve 
mönü yarışmalarında birincilikler ve 
ödüller alan Emine Beder özel tele-
vizyonların pek çoğunda, bazı radyo 
kanallarında, yemek programları, yemek 
yarışmalarında jürilik yapmaktadır. Bazı 
gazetelerin yemek köşelerini hazırlamak-
ta, yemek dergilerinde de danışmanlık 
yapmaktadır. 

Gültepe Kültür Merkezi
20 Nisan Çarşamba Saat: 14.00

Çizgi Diyarında Bir Gün

Çizgi Diyarı’nın güzelliği ve eğlencesi ona hem 
kitap okumayı sevdirdi hem de onu bir çoğu-
muzun bilmediği yeni şeyle tanıştırdı. Bunun 
ne olduğunu merak ediyorsanız hepinizi bu 
güzelliklerle dolu diyarı izlemeye bekliyoruz. 
Müzik, dans, eğlence hepsi bu diyarda. Haydi 
vakit kaybetmeden gelin sizlerde…

Gültepe Kültür Merkezi
23 Nisan Cumartesi Saat: 14.00
24 Nisan Pazar Saat: 14.00
26 Nisan Salı Saat: 14.00
Süre: 45 Dakika 

Berfu’nun Rüyası 

Bizim bir rüyamız var; sağlıklı yarınlar için 
30 yılı aşkın süredir üretmeye ve çalışmaya 
devam ediyoruz. İleri teknolojilerin kullanıldığı 
AR-GE faaliyetlerimiz ve dünya standartların-
daki üretim tesislerimizle toplum sağlığına ve 
ülke ekonomisine katkı sağlayarak bu rüya-
mızı her gün gerçekleştiriyoruz. Berko Çocuk 
Tiyatrosu’yla bu rüyamızı daha da güzelleştir-
diğimizi düşünüyoruz.

Hamidiye Gençlik Merkezi
30 Nisan Çarşamba Saat: 14.00
Süre : 45 Dakika 

Yüzyılın Hastalığı:
‘Stres Ve Depresyon’



GAZETE KAĞITHANE
KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR         www.kagithane.bel.tr      444 23 00   |  SAYI:48 NİSAN 2016 @KagithaneBel

@fazli_kilic kagithanebld
@gazetekagithane

Sosyal Medyada
Kağıthane

Kağıthane Belediyesi’nin Hamidiye Gençlik Merkezi Kütüphanesi’nden sonra ilçeye kazandırdığı ikinci kütüphane 
olan  Çağlayan Halk Kütüphanesi 29 Mart Salı günü törenle açıldı. Açılışa yoğun ilgi gösteren kütüphane ziyaretçilerine

 Çağlayan Halk Kütüphanesi’ni nasıl bulduklarını sorduk.

Ekrem ANGİN (21 yaşında)

Marmara Üniversitesi hukuk 
fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. 
Kütüphanelerde ders çalışmayı 
severim. Şu anda vize dönemi 
olduğu için böyle sakin bir 
çalışma ortamına ihtiyacım 
vardı. Yeni açıldığını duyunca 
hemen geldim. Bundan son-
ra sık sık geleceğim. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ve 
Kağıthane Belediyesi’nin dü-
zenlemiş olduğu faaliyetlere 
fırsatım oldukça katılıyorum. 
Bu anlamda İsmek kurslarını 
da başarılı buluyorum. 

Şevval YILDIZ (14 yaşında)

Çağlayan Mahallesi’nde ikamet ediyo-
rum, Zuhal Ortaokulu’nda okuyorum. 
Genelde macera, tarih, roman türü ki-
taplar okuyorum. Hamidiye Gençlik 
Merkezi Kütüphanesi’ne gidiyordum. 
Burası benim evime daha yakın olduğu 
için artık buraya geleceğim. Kitap oku-
mayı çok seviyorum. Kağıthane Beledi-
yesi kütüphanelerdeki kayıtlarda en çok 
kitap okuyan kişi seçildim. Kütüphane 
yetkililerinin beni aramasıyla bunu öğ-
rendim . Ayrıca Siyer-i Nebi Kitap Oku-
ma Yarışmasına da katıldım. Kağıthane 
Belediye Başkanımıza bizlere böyle bir 
imkan sağladığı için teşekkür ediyo-
rum. 

Zeynep Betül ÇAKAR (14 yaşında)

Çağlayan Mahallesi’nde oturuyorum, Zuhal Ortaokulu’nda son

sınıf öğrencisiyim. Hocam bahsetti bu kütüphaneden. Arkadaş-

larımla beraber geldik. Ortalama 2-3 haftada bir kütüphaneye

gidiyorum. Genelde kitap okumaya gidiyorum ama sınav haf-

talarında da ders çalışmak için tercih ediyorum. Bu kütüphane

kitap okumak, ders çalışmak için çok elverişli olmuş. Kağıthane

Belediye Başkanımız Fazlı Kılıç’ın böyle şeylere önem verip, pro-

jeler üretmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden başkanımıza çok

teşekkür ediyoruz.

İrem Meltem YAVUZ (14 yaşında)

Çağlayan Mahallesi’nde oturuyorum, Zuhal 
Ortaokulu’nda okuyorum. Kütüphaneyi çok 
beğendim. Kütüphane çalışanlarının ilgisinden 
çok memnunum. Sessiz sakin bir yer olmuş. 
Ders çalışılabilecek bir ortam. Arkadaşımın 
önerisi doğrultusunda geldim buraya. Ger-
çekten hayal ettiğimden daha iyi buldum. Ben 
daha çok fantastik kitaplar okuyorum ama her 
çeşit kitap, dergi olması çok güzel. Beklentile-
ri karşılayabilecek bir kütüphane olmuş emeği 
geçen herkese çok teşekkür ederiz. 

Sabiha ÖZBAKIR (50 yaşında)

Ev hanımıyım. Genelde kızım-
la geliyorum ama okulda olduğu 
için bugün tek geldim. Ben daha 
çok dergileri takip ediyorum o 
da roman alıp okuyor, ödevleri-
ni yapıyor. Burası  dergi ve kitap 
okunabilecek rahat bir yer. Hiz-
metlerinden  dolayı belediye baş-
kanımız Fazlı Kılıç’a teşekkürleri-
mi borç bilirim.

Kağıthaneli Kitap Kurtları Belediyenin 
Kütüphane Hizmetlerinden Çok Memnun


